MALİ TABLOLARDA İYİLEŞTİRME
Fayda

Mali Tablolarda yapılan iyileştirme sonucunda, tabloların klasik formatta ve proje
bazında kırılımlı olarak alınabilmeleri sağlandı.

Yayın

22/11/2005

Amaç ve

Tarihi
Kategori

[X] Yeni Fonksiyon
[X] İyileştirme

Ürün
Grubu

[X] Fusion
[X] Fusion Standart
[X] Entegre W3

Modül
Versiyon

[ ] Muhasebe
[X] 3.0.10

Önkoşulu
Yükleme
ve
Gereken

[X] Muhasebe.dll
[X] Muhtrk.dll

Dosyalar
Uygulama

Muhasebe modülünde bulunan Mali Tablolar alt menüsündeki İşletme Bilançosu,
İşletme Gelir Tablosu ve Satışların Maliyeti tablolarında bazı değişiklikler
yapılmıştır. Bu değişikler aşağıda açıklanmaktadır.

Klasik Formatta Basım
İşletme Bilançosu ve İşletme Gelir Tablosu raporlarında bulunan başlıklara
numaralandırma yapılarak klasik formatta basılabilmeleri sağlanmıştır. Bunun için
raporların Genel Kısıtlar sayfasına “Klasik Basım Yapılsın” seçeneği eklenmiştir.

Bu seçeneğin işaretlenmesi halinde, ana grup isimlerinin (Dönen Varlıklar, Duran
Varlıklar gibi) başına Romen rakamıyla numaralandırma yapılacak, diğer grup
isimlerinin (Hazır Değerler, Stoklar gibi) başına da grup kodları yerine A, B, C
gibi harfler getirilecektir. Ayrıca bu seçeneğin işaretlendiği durumlarda,
raporlarda ana grup kodları bazında toplam alınabilecektir.

Raporların Ayrıntılı seçeneği işaretlenerek alınmaları halinde ise, ana muhasebe
kodları 1,2,3 gibi rakamlar ile numaralandırılacaktır.

Mali Tablolarda Proje Kodu Desteği
Fusion paketinde, proje uygulamasının kullanıldığı durumlarda, Mali Tabloların,
sadece belirlenen proje kodları için alınabilmesi ve proje kodları bazında
raporlanabilmesi desteklenmiştir. Bunun için, İşletme Bilançosu, İşletme Gelir
Tablosu ve Satışların Maliyeti tablolarında bulunan Genel Kısıtlar sayfasına
“Proje Kırılımı Var” seçeneği eklenmiştir.

Bu seçeneğin işaretlenmesi halinde aktif hale gelen Proje Kodu Aralığı sahasında,
raporlara dahil edilecek tutarların bulunmasında baz olacak proje kodları için
aralık verilmektedir. Proje kodu aralığı verilmesi halinde, sadece bu projeler
için girilen tutarlar dikkate alınarak ve proje kodu kırılımlı olarak raporlama
yapılacaktır. Proje kırılımlı olarak rapor alınabilmesi için mutlaka proje kodu
aralığı verilmelidir. Aksi takdirde, raporlar, proje kodlarına bakılmaksızın,
proje kodu detaysız olarak getirilecektir.

Proje kodları, ana muhasebe hesap kodlarının sağında parantez içinde
gösterilmektedir. Raporlarda proje bazında kırılımların izlenebilmesi için, rapor
Genel Kısıtlarında bulunan Ayrıntılı seçeneğin mutlaka işaretlenmesi
gerekmektedir. Bunun sebebi ise, kırılımın ana hesap kodları bazında
gösterilmesidir. Ana hesap kodları da rapor Ayrıntılı olarak alındığında
dökülmektedir. Ayrıntılı seçeneğinin işaretlenmediği, yani raporun özet olarak
alındığı durumlarda, sadece ilgili proje kodları ile girilen tutarlar dikkate
alınacak, ancak proje kodu bazında kırılım gösterilmeyecektir.
Fiyat

[X] Versiyon Yenileme

